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تأکید رئیس دانشگاه بر ارتباط نزدیک مسئوالن دانشگاه با دانشجویان

چهارمین جشنواره دانشجویی ابنسینا برگزار شد

رذآ 1رذآ
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اخبـــار

و یـــژ ه

در چهارمیـــن جشـــنواره دانشـــجویی ابنســـینا از 48

دانشــگاه از  4ســال پیــش ســنتی را پایهگــذاری کــرده کــه

دانشـــجوی برگزیـــده در حیطههـــای آموزشـــی ،پژوهشـــی،

بــه مناســبت روز دانشــجو ،جشــنوارهای بهمنظــور تجلیــل از

خدمـــات ســـامت و تعهـــد حرفـــهای ،قـــرآن و عتـــرت،

مقــام شــامخ دانشــجویان برگــزار میشــود.

هن ــری  -ادب ــی ،اجتماع ــی ،ورزش ــی و دانش ــجوی نمون ــه و

وی ب ــا اش ــاره ب ــه محوره ــای مختل ــف جش ــنواره دانش ــجویی

جامـــع قدردانـــی شـــد.

ابنســـینا گفـــت :امســـال در بخـــش آموزشـــی  13نفـــر،

بهمنظــور حمایــت و تشــویق فعالیتهــای ارزشــمند

پژوهشـــی  12نفـــر ،کیفیـــت خدمـــات ســـامت و تعهـــد

دانشــجویان ،چهارمیــن جشــنواره دانشــجویی ابنســینا بــا

حرفــهای  4نف ــر ،ق ــرآن و عت ــرت  2نف ــر ،هن ــری -ادب ــی 5

شــعار «دانشــجو ،نشــاط ،تعالــی و آرمانگرایــی» بعدازظهــر

نف ــر ،اجتماع ــی  5نف ــر ،ورزش ــی  6نف ــر و دانش ــجوی جام ــع

روز سهشــنبه  14آذر  96در تــاالر ابنســینا برگــزار شــد.

 1نف ــر برگزی ــده ش ــدند.

دکتــر فرزیــن حلب چی ،معاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه،

دکتــر حلــب چــی از رشــد قابلتوجــه مشــارکت دانشــجویان

 16آذر را روز عدالتخواهــی و استبدادســتیزی خواند و گفت:

در ایـــن جشـــنواره خبـــر داد و گفـــت :امســـال تعـــداد

قرائ ــت ق ــران ت ــا اج ــرای برنام ــه ،س ــاخت کلی ــپ و اج ــرای
برنامههـــای هنـــری توســـط دانشـــجویان انجـــام میشـــود.
معـــاون دانشـــجویی فرهنگـــی دانشـــگاه در پایـــان ســـخنان
خـــود تأکیـــد کـــرد :بهمنظـــور تســـهیل فرآینـــد واگـــذاری
گرانـــت هـــا پیشبینیهـــای الزم صـــورت گرفتـــه اســـت.

 ÁÁهمه روزهای دانشگاه روز دانشجوست

دکت ــر عباس ــعلی کریم ــی رئی ــس دانش ــگاه ،س ــخنان خ ــود

را ب ــا تبری ــک می ــاد باس ــعادت پیامب ــر اک ــرم (ص) و ام ــام
جعف ــر ص ــادق (ع) آغ ــاز ک ــرد و جامع ــه ام ــروز را نیازمن ــد
دو خصیصـــه اخـــاق خـــوش و صداقـــت دانســـت و گفـــت:
امیــدوارم خداونــد متعــال همــگان را بــه دو خصیصــه بــزرگ
اخــاق خــوش پیامبــر و صداقــت امــام ششــم نزدیــک کنــد.
دکتـــر کریمـــی بـــا تأکیـــد بـــر تقویـــت فضـــای شـــاداب و
بانشـــاط دانشـــجویی گفـــت :بااینکـــه ســـالهای زیـــادی
شـــرکتکنندگان  10درصـــد افزایـــش داشـــت بهطوریکـــه

در ایـــن دانشـــگاه هســـتم ،امـــا هنـــوز روحیـــه دانشـــجویی

 614فــرم در ســامانه بــه ثبــت رســید.

خـــود را حفـــظ کـــردهام و معتقـــدم محیـــط دانشـــجویی

وی بـــه مقایســـه تعـــداد شـــرکتکنندگان بـــه تفکیـــک

بای ــد ت ــوأم ب ــا شورونش ــاط باش ــد ت ــا دانش ــجویان باانگی ــزه

دانشـــکدهها پرداخـــت و گفـــت :امســـال ازنظـــر تعـــداد

در آن فعالیـــت کننـــد.

شـــرکتکننده دانشـــکدههای پزشـــکی ،بهداشـــت و

رئی ــس دانش ــگاه ب ــا تأکی ــد ب ــر بهب ــود فض ــای دانش ــجویی

پرســتاری و مامایــی و بــه نســبت تعــداد دانشــجو ،دانشــکده

گف ــت :هم ــه گروهه ــای دانش ــجویی ب ــا ه ــر اندیش ـهای بای ــد

فناوریه ــای نوی ــن بیش ــترین می ــزان مش ــارکت را داش ــتند.

در محیـــط دانشـــگاه فعـــال باشـــند و اســـتعداد و خالقیـــت

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه بــا اشــاره بــه میــزان

خ ــود را ب ــروز دهن ــد .دانش ــگاه ه ــم بای ــد ب ــرای مهیاک ــردن

مش ــارکت دانش ــجویان ب ــر اس ــاس مقاط ــع تحصیل ــی گف ــت:

چنی ــن محیط ــی حداکث ــر ت ــاش خ ــود را ب ــه عم ــل آورد.

در مقط ــع دکت ــرای تخصص ــی ح ــدود  37درص ــد ،دکت ــرای

دکتــر کریمــی بــا اشــاره به بازدیــد اخیــر خــود از خوابگاههای

عموم ــی ح ــدود  26درص ــد ،کارشناس ــی ارش ــد ح ــدود 20

دانشــجویی گفــت :مــن هــم در خوابــگاه زندگــی کــردم و

درص ــد ،کارشناس ــی ح ــدود  11درص ــد ،دس ــتیاری ح ــدود

میدانــم خوابــگاه احســاسهای متفاوتــی را بــه دانشــجویان

 3درص ــد و فلوش ــیپ  0.4درص ــد نامنویس ــی کردن ــد.

القــا میکنــد بــه همیــن دلیــل شــرایط دانشــجویان را

دکتـــر حلـــب چـــی بـــه بیـــان نحـــوه ارزیابـــی دانشـــجویان

بهخوبــی درک میکنــم .در ایــن بازدیــد ســرزده هــم بــه

پرداخــت و گفــت :در ایــن جشــنواره آنچــه مــاک گزینــش

همــان اتاقهایــی رفتــم کــه  43ســال پیــش در آن زندگــی

برگزیــدگان قــرار میگیــرد ،ارزیابــی کمــی و کیفــی کارنامــه

میکــردم.

فعالیتهـــا و مســـتنداتی اســـت کـــه توســـط داوطلبـــان در

وی افـــزود :امیـــدوارم در ایـــن دوره بـــا بهبـــود وضعیـــت

س ــامانه جش ــنواره ب ــه ثب ــت رس ــیده باش ــد.

مال ــی دانش ــگاه و تثبی ــت ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور بتوانی ــم

وی یکـــی از ویژگیهـــای ایـــن جشـــنواره را درونســـپاری

در جهـــت ارتقـــا امکانـــات خوابگاههـــا تـــاش کنیـــم تـــا

کام ــل طراح ــی و اج ــرای برنام ــه ب ــه دانش ــجویان توانمن ــد

دانشـــجویان زندگـــی راحتتـــری داشـــته باشـــند و ایـــن

دانشــگاه دانســت و گفــت :ایــن تجربــه خوبــی اســت کــه از

مأموریتـــی اســـت کـــه بـــه دکتـــر حلـــب چـــی و دکتـــر

5

6

بیگلر محول کردهام.

ایـــن کشـــور شـــد کـــه ایـــن امـــر التهـــاب و هیجاناتـــی را

دکتـــر کریمـــی بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد خـــود از نمایشـــگاه

در دانشـــکدههای پزشـــکی ،داروســـازی ،علـــوم و حقـــوق

جانبــی جشــنواره ،بهمــرور خاطــرات دانشــجویی خودپرداخت

دانش ــگاه ب ــه وج ــود آورد.

و گفـــت :ســـابقه خاطـــرات مـــن در ایـــن دانشـــگاه بـــه 43

وی افـــزود :در  15آذر همـــان ســـال اعـــام میشـــود کـــه

س ــال قب ــل ،درس ــت در چنی ــن روزهای ــی و در همی ــن ت ــاالر

دانشـــگاه تهـــران در  19-18آذر بـــه نیکســـون معـــاون

ابنســـینا بازمیگـــردد .البتـــه در آن زمـــان بهراحتـــی

آیزنهـــاور رئیسجمهـــور وقـــت امریـــکا دکتـــرای افتخـــاری

امـــروز روی ایـــن صندلیهـــا ننشســـته بودیـــم بلکـــه از

اعط ــا خواه ــد ک ــرد ک ــه ای ــن موض ــوع ب ــا واکن ــش ش ــدید

دســـت نیروهـــای گارد دانشـــگاه ،البـــهالی صندلیهـــا

دانشـــجویان مواجـــه میشـــود و منجـــر بـــه ورود نیروهـــای

مخفیشـــده بودیـــم.

نظام ــی ب ــه دانش ــگاه و دانش ــکده فن ــی و درنهای ــت ش ــهادت

وی بـــر ضـــرورت شـــناخت تاریـــخ کشـــور تأکیـــد کـــرد و

س ــه ت ــن از دانش ــجویان احم ــد قندیچ ــی ،مصطف ــی ب ــزرگ

خط ــاب ب ــه دانش ــجویان گف ــت :خ ــوب اس ــت بدانی ــد ملت ــی

نیـــا و مهـــدی شـــریعت رضـــوی میشـــود.

ک ــه تاری ــخ کش ــور خ ــود را ندانن ــد بایس ــتی هم ــه اتفاق ــات

دکتــر کریمــی ادامــه داد ،در ســال  1353کــه وارد دانشــگاه

تاریخـــی را خودشـــان تجربـــه کننـــد ایـــن درحالـــی اســـت

تهـــران شـــدم در اولیـــن برخـــوردم بـــا هیجانـــات آذرمـــاه

کـــه بـــرای تجربـــه مکـــرر اتفاقـــات گذشـــته وقـــت کافـــی

مواجــه شــدم .ســیزدهم و چهاردهــم آذر بــود کــه نیروهــای

نخواهیـــم داشـــت لـــذا بایـــد حداقـــل بدانیـــد کـــه در 100

گاردی وارد دانش ــگاه ش ــدند و م ــن ب ــه هم ــراه دانش ــجویان

ســـال قبـــل بـــر ایـــن کشـــور چـــه گذشـــته اســـت.

دیگ ــر ب ــه ای ــن س ــالن پن ــاه آوردی ــم .ای ــن رون ــد ت ــا قب ــل

رئی ــس دانش ــگاه ب ــا اش ــاره ب ــه کودت ــای  28م ــرداد س ــال

از انقـــاب ادامـــه داشـــت تـــا اینکـــه بـــه برکـــت انقـــاب و

 1332و ادامــه پیامدهــای آن تــا  16آذر همــان ســال گفــت:

خـــون شـــهدا و دانشـــجویان شـــهیدی کـــه بـــا برخـــی از

 100روز پـــس از کودتـــای  28مـــرداد و فروپاشـــی دولـــت

آن ــان خاط ــرات بس ــیاری داش ــتم ،ام ــروز ش ــما دانش ــجویان

دکت ــر مص ــدق ،ب ــه دس ــتور سرلش ــکر زاه ــدی نخســتوزیر

میتوانی ــد در کن ــار مس ــئوالن دانش ــگاه بنش ــنید و بهآس ــانی
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وقـــت در چهاردهـــم آذرمـــاه روابـــط قطعشـــده ایـــران و

حرفهایتـــان را بزنیـــد.

انگلیـــس مجـــدداً برقـــرار شـــد و دنیـــس رایـــت دیپلمـــات

رئیـــس دانشـــگاه بابیـــان اینکـــه همـــه روزهـــا در دانشـــگاه

و یـــژ ه

س ــفارت انگلس ــتان ب ــه ته ــران مراجع ــه ک ــرد و وارد س ــفارت

روز دانش ــجو اس ــت اف ــزود :از اینک ــه دانش ــجویان درخواس ــت
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میکردن ــد ،امکان ــی فراه ــم ش ــود ت ــا ب ــا مس ــئوالن دانش ــگاه

عرفـــان تیمـــوری ،کســـری حاتـــم پـــور گراویانـــی ،شـــکیب

بهآســـانی در تمـــاس باشـــند تعجـــب کـــردم چراکـــه مـــن

س ــرائی ،محم ــد عنب ــری و گ ــروه متمرک ــز رس ــانه پزش ــکی

همیشــه در محیــط دانشــگاه و در جمــع دانشــجویان هســتم.

ب ــه نمایندگ ــی صب ــا الون ــد

وی در پایـــان ســـخنان خـــود از دکتـــر محقـــق و دکتـــر

برگزیدگان بخش ورزشی:

جعفری ــان ک ــه ب ــا برپای ــی ای ــن جش ــنواره ام ــکان تش ــویق،

بیـــژن پایـــدار ،امیـــر دارابـــی ،حســـین ســـنجری مقـــدم،

تأییــد و حمایــت از دانشــجویان را فراهــم کردنــد تشــکر کرد.

محدث ــه لطف ــی ،درن ــا نصی ــری و دکت ــر ابوالفض ــل هاش ـمپور

در ادامــه مراســم از برگزیــدگان حیطههــای مختلف جشــنواره

برگزیدگان بخش اجتماعی:

قدردانی شــد.

علیرضـــا آرمـــان ،نـــگار ســـادات احمـــدی ،كانـــون كيـــش

دانشــجویان برگزیده و معرفیشــدگان به جشــنواره دانشــجوی

مهـــر بـــه نمایندگـــی ریحانـــه هیزمـــی آرانـــی ،گـــروه

نمونه کشــوری:

جه ــادی ش ــهید هدای ــت ب ــه نمایندگ ــی افش ــین حی ــدری

دکتــر عالیــه پوردســت ،دکتر وحــدت پورطهماســب ،مصطفی

و محمدرضـــا نادریـــان

شــیخ الطایفــه ،فاطمــه بهــرام نــژاد ،دکتــر مســیح تــاج دینی،

برگزیدگان بخش آموزش:

فرهــاد حبیبــی ،شــهابالدین رضایــی ،محمدحســین زمانــی،

پـــدرام افشـــار ،مهـــدی یـــار امانـــی تهرانـــی ،آریـــا امیـــن

دکتــر مرجــان کوهنورد،

الرعای ــا ،معی ــن خرمال ــی ،اردش ــیر خورس ــند ،قاس ــم رجب ــی

ســید حمیدرضــا مژگانــی ،محمدرضــا نادریــان ،مهیــن نوملــی

واس ــوکالیی ،مجتب ــی رضای ــی ،محمدحس ــین زمان ــی ،به ــار

و ســارا هرســینی

صابــرزاده اردســتانی ،احــد علیــزاده ،مرســا غالمــزاده ،دکتــر

برگزیدگان بخش کیفیت خدمات ســامت و تعهد حرفهای

رض ــا میرش ــاهی ون ــدا ناظ ــم اکباتان ــی

گ ــروه «خ ــوب ش ــیم» ب ــه نمایندگ ــی دکت ــر آگاه اش ــرفی،

برگزیدگان بخش پژوهش:

گـــروه «ســـامت ســـنتر» بـــه نمایندگـــی بردیـــا خســـروی،

علــی آذری ،هدیــه ابراهیمــی ،احســان احمــدی ،دکتــر مریــم

محم ــد مبی ــن م ــرادی و س ــید عل ــی معتم ــدی

بعیــری ،فرزانــه رحمانــی ،شــهابالدین رضایــی ،دکتــر ســید

برگزیدگان بخش قرآن و عترت:

ســهیل ســعیدی ســاروی ،شــهاب علیــزاده ،دکتــر کاوه فداکار

مصطفــی امیدی و دکتر محمد کریم رضایی

ســوقه ،دکتــر علیرضــا قجــر ،حمیدرضــا میرزائــی و دکتــر

برگزیدگان بخش هنری ادبی:

ســید بابــک میرمیناچــی

